
 

 

 

משימות כתיבה לימי  22
 החופש הגדול:

 לחופש הגדול.משלי משימות כתיבה  22לכתוב  - .1

תחילת שנת להכין רשימה של ציוד לימודי שכדאי לרכוש לקראת  .2
 הלימודים.

דברים שהייתי רוצה להספיק לעשות בחופש  8-10להכין רשימה של  .3
 הגדול.

שלב כללי עשה ואל להכין רשימה של עשרת הכללים )אפשר ל .4
 ליסוע, לגדל כלב, תעשה( ל: להיות אוהד שרוף, להיות יוטיובר

 באופניים חשמליות.

שטס בקרוב( שיפתח  לכתוב מכתב להורים )או מישהו אחש .5
 במטוס.

 לכתוב מילים של שיר אהוב. .6

 לשנות חלק מילים של שיר מוכר למילים שאני ממציא. .7

ב מתכון שאני אוהב. אפשר גם להכין, לצלם ולהעלות לאתר לכתו .8
 מתכונים.



להכין רשימה של שינויים שאני רוצה לעשות בחדר שלי לקראת  .9
 השנה החדשה.

להכין רשימה של דברים שאקנה בכסף שאקבל ביום  .10
 כול תכנון למחירים. -ההולדת שלי

לחפש מידע על סלב, ספורטאי, מדען או כל מפורסם שאבר  .11
 פריטי מידע מעניינים. 8ולכתוב עליו 

לכתוב כלליים למשחק שאני אוהב במיוחד. )או משחק שאני  .12
 ממציא(.

מאפיינים  7לחפש מידע על חיה אהובה עליי ולכתוב  .13
 ידע אישי(.מעניינים שלה. )אפשר גם מתוך 

 חשוב על זיכרון ילדות שלך )ממש רחוק( וכתוב אותו במילים. .14

 חוקים שאתה רוצה שיתקיימו בחדרך. 5כתוב  .15

כיצד יש  -כתוב הנחיות לתרגיל ספורט שאתה אוהב לעשות .16
 לעמוד, אלו איברים להזיז, כמה פעמים, ספר מה התרגיל מחזק..

 כתוב על מכשיר מיוחד שהיית רוצה להמציא. מה ההמכשיר .17
הזה  עושה? במה הוא עוזר לאנשים?. כיצד הוא נראה? ממה 

 ף איור המתאר את מה שכתבת.עשוי? אפשר להוסי

כתוב על משהו שהיית מוותר עליו לקראת השנה החדשה.   .18
דומה(. ספר ממנו, הרגל וכ )זה יכול להיות חפץ שאפשר להפרד

 מכך? תרויחמדוע אתה בוחר לוותר עליו ומה 

כן רשימה של כל פרטי הלבוש שהיית רוצה שיהיו לך בארון. ה .19
אילו חולצות, מכנסיים, פריטים לחורף, לקיץ, אביזרים  -)פרט

 (. נילווים

למקום  ותכנן נסיעה איתו -בחר כלי תחבורה אפשר גם דמיוני .20
, לאן, איך תהיה הנסיעה? מה תראה תסערחוק. כתוב עם מה 

 בדרך? מה יש באותו מקום אליו תגיע?



במיוחד לצפות בו בימי  שנהנת. ספר על משחק 21 .21
במש. האם  מררגש  ההייהההמונדיאל? מי נגד מי? מי ניצח? מה  

 שמחה אותך? צאאה

בחר שני סוגי משקאות )למשל שוקו ומיץ( וכתוב השוואה  .22
 ביניהם באמצעות טבלה. 

 

 

 לטיפים נוספים בקרו באתר "עץ החשיבה":

 www.lomdiml.co.il  9722785-08 אתר : עץ החשיבה 

 

 

 

 

 

 שלומית לויט עץ החשיבה -כל הזכויות שמורות

 אין להעביר, להפיץ, לשכתב תוכן זה.
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